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 اهنمای نصب و راه اندازیر

 فهرست مطالب

  

 صفحه عنوان

 2 سخنی با مشتری

 3 تذکر

 4 سخنی با سرويس کار 

 6 مشخصات فنی مشعل های گازسوز   

 8 نمودار احتراق

 9 معرفی اجزاء مشعل

 01 اصول و دستورالعمل نصب مشعل به ديگ

 00 شبکه لوله کشی گازارتباط مشعل گاز سوز به 

 02 لوازم و نقشه خط سوخت

 03 ارتباط مشعل گاز سوز به شبکه برق 

 03 نمودار سیم کشی و جزئیات ترتیب عملکرد جعبه کنترل

 04 اصول راه اندازی و تنظیم مشعل های گاز سوز

 04 دستور العمل تنظیم شیر برقی گاز

 01 راه اندازی سريع

 01 نکات ضروری در نگهداری و کاربرد مشعل

 09 نمودار عیب يابی

 20 فرم ارزشیابی محصول

 22 فرم نظر سنجی
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 سخنی با مشتری

 اريم.زصنعتی گرم ايران را برای استفاده انتخاب کرده ايد سپاسگ تولیدی و گروهاز اينکه محصوالت ، مشتری گرامی

برل  رلدخ او عروش ل رعز گلا روا کررلا بررا و بر  ترداي            9531گرم ايررا  ععللیرخ دروا اا اا  رل       صنعتیتولیدی و گروه 

تررل  20,000اعرواش ل ررعز  ررلی گلا روائ گلاوزیررز  رروائ لرلاوا  رروائ رندگلعرر   روا اا اعررواش دررلع ی و صرنعتی اا  رعیررخ      

30,000,000 Kcal/h   .اا تولید لی عمليد 

ليز لی للاوا اا   و گلائ گلاوزیز کلولینیولیئ عیلتر تملم اايکسخااايلتوا لی شربخ ب  تولید اين اا بنلا تولید اعواش ل عز 

و گوا ینلل   لی ااوپل  CEا تلعدااا  و اااای ع ل  ا تلعدااا للی ايرا گرم ايرا   گروه تولیدی و صنعتیلختلف پراادت  ا خ. 

-و لديريخ ايمنی و بهداشخ حرع  ISO14001:2015و لديريخ ايسخ لحیطی  ISO9001:2015 یستم لديريخ بیفیخ 

 . ل غو  ععللیخ لی بلشدبنندگل  ل عز  و ابنو  ب  عنوا  يکی اا بزاگترين تولید بواه OHSAS18001:2007ای

  لی ل عز CKD تولید جهخ ايتللیل Riello شربخ بل للبین عی  مکلای قرااااا عقد ب  لوعق 1091  ل  اا ايرا  گرم شربخ

 .ا خ عمواه ايجلا احتراق صنعخ اا بزاگی بسیلا تحو  ب  گرايد شربخ ک 

 ظوالن ب  اا بلادلع  اين ايرا  گرم شربخ عنی و علمی توا  و عیزيکی الکلعلا ب  توج  بل ئايتللیل BAXI شربخ 1095  ل  اا

 الر اين  ب گرايد لطرح لنطق  اا بلبسی پکی  تولید پلي له عنوا  ب  ايرا  قرااااای طی و اعتخلب دوا  لی پکی  ل ترک تولید

 .بلشد لی  ودخ لصرف  لای بهین  جهخ اا بلند گللی و ب وا صنعخ اا عطفی عقط 

 علمی لرابز و  ل ااع  له بل لستمر  مکلای و ااع  ل ی و دلاجی و اادلی علمی  لی  رعیخ ب  ع له و لحوا تو ع  ايدگله 

 رشگست و پويليی لوجب لحوائ علم بنندگل  لصرف حمليخ ا خ بديهی. ا خ عمواه عرا م اا شربخ ترقی و اشد ا بلب ب وائ

 جرهلعی ا تلعدااا لی بل دوا تررولیداا برا  کلد اوا ب  بل عیز بررلادلع  تو ع  و تحررقیق واحد .شد دوا د صنعتی واحد اين

 .ا خ عمواه شهروعدا  ايسخ لحیط  مچنین و ب وا  ودتی صنليع اا حرا خ و حفظ ب  شليلعی بمک

م تواعست  بلشیم اضليخ يو الیدوااا خ اين شربخ بل ا تفلاه اا بلاای لجرب اا جهخ ددلخ ب   موطنل  عزيز  موااه بوشیده 

 شمل اا جلب عملزیم.

 Aermec مکلای شربخ اين شربخ بل  دف تو ع  لحصوالا و تکمیز  بد اااز  بلال و ددللا اا حواه صنعخ تل یسلا بل 

قدم اا تولید لحصوالا  رللي ی شللز عن بويزئ  وا لا و ریلر گذاشت  ا خ و لحصوالتی لطلبق بل ا تلعدااا  لی اتحلاي  

 ااوپل تولید لی عمليد.
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 تذکر
 :خريدار گرامی 

بسته بندی آن دقت کنید. بسته بندی های گرم ايران دارای کارت مشخصات مشعل  در هنگام خريد مشعل به نحوه

 اند.د تسمه بسته بندی شده باشند و با دو عد و نوار برچسب دار با آرم گرم ايران می

 بسته شامل موارد زير می باشد :

 مشعل گرم ايران -0

 فلنچ آلومینیومی با پیچ يا مغزی -2

 واشر نسوز -3

 رطوبت گیر -4

 ید :يل لطفاً موارد ذيل را رعايت فرمابهتر مشعجهت عملکرد 

 ًتوسط سرويسکاران مجاز شرکت انجام شود، در غیر اينصورت شرکت هیچگونه تعهدی در  نصب مشعل حتما

 مورد نحوه عملکرد و ضمانت نخواهد داشت.

 ید :يکار مجاز شرکت تماس حاصل فرمايک از عالئم ذيل حتماً با سرويس در صورت مشاهده هر 

 دود کردن مشعل  -0

 صدای بیش از حد مشعل -2

 احساس خفگی در موتورخانه  -3

  روشن نشدن مشعل -4

 

 

. 
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 سرويسکار محترم :

 لطفاً قبل از نصب مشعل دستورالعمل نصب را مطالعه فرمائید.

 در صورت تمايل با صورت رايگان دارد. ه ذکر است اين شرکت آمادگی آموزش و ارتقاء سطح فنی شما را به الزم ب

 ید.يتماس حاصل فرما شرکت

  قبل از نصب مشعل از تمیز بودن دودکش و ديگ اطمینان حاصل شود و در صورت لزوم ديگ و مسیر دودکش

 را شستشو دهید. 

  .نصب بادگیر در انتهای دودکش ضروری است 

 نظر بگیريد. برای هر مشعل دودکش جداگانه در 

  1حداقل ارتفاع دودکش از کف پشت بامm .میباشد 

  بهترين دودکش نوع کالهک دارH .میباشد 

  بوسیله فالنچ و واشر نسوز انجام شود.  حتماًاتصال مشعل به ديگ 

 .دقت شود مشعل کامالً افقی و تراز نصب شود 

  خاک هنگام کار  ید بطوريکه اجسام سبک و گرد وي، موتورخانه و محل نصب را کامالً تمیز نمااندازیقبل از راه

 وارد نشود و مسیر هوا را مسدود نسازد.مشعل به داخل آن 

 نیاز مشعل باشد.  محل نصب بايد مجهز به دريچه ورود هوای تازه برای تامین هوای مورد 

 .در مسیر اتصال برق، وجود فیوز جهت حفاظت در مقابل اتصال کوتاه الزامی است 

  کنید.برای اطمینان از عملکرد صحیح مشعل چندين مرتبه مشعل را روشن و خاموش 

  .احتراق خوب فاقد دود و بو می باشد 

 باعث ابطال کارت گارانتی می گردد.شده  و مهر هرگونه دستکاری در بخش های الک 
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  ريق طاز مشعل به  گازلوله  دقت شود که در مسیر لوله گاز به مشعل نشتی وجود نداشته باشد و حتماً ارتباط

  .فیلتر گاز انجام گیرد

 .از نصب صحیح آکوستات ديگ مطمئن شويد. دقت کنید که آکوستات بصورت سری و در مسیر فاز قرار بگیرد 

 و يا ايمیل شرکت  فرم نظرسنجی را پس ازتکمیل از صفحه آخر دفترچه جدا نموده و به آدرس کارخانه "لطفا

 ارسال نمايید.

  150  36506590-2جاده مشهد قوچان. تلفن  5کارخانه: مشهد کیلومتر 

  150 36054خدمات پس از فروش 

 

 www.garmiran.com 
 

 E-mail: info@garmiran.com 
 

  : کانال تلگرام@Garmiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garmiran.com/
mailto:info@garmiran.com
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 :مشخصات فنی مشعل های گازسوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مشعل
 mmابعاد برحسب 

A B C D E F G H M N 

GNG 50 80 110 410 270 350 100 186 132 10 4 

CB 85 80 105 425 300 365 86 186 132 10 4 

GNG 90 92 95 420 340 400 105 186 132 10 4 

GNG 90A 115 175 510 380 475 118 180 152 11.5 3 

GNG 90 /1 114 145 570 390 475 118 187 155 9 8 

GNG 90 /2 114 145 570 390 490 135 187 155 9 8 
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        لیررررزا  لصرررررف گررررلا برا ررررلر لیررررلع ین اااش حرااترررری گررررلا لوجرررروا اا بررررز ب رررروا عرررردا
39600kcal/m لحل ب  شده ا خ. 

 

 

 

 

 

 

 مشعل از فشارگاز قبل نوع سوخت مدل مشعل
(mbar) 

 مصرف گاز 

/h3m 

 ظرفیت حرارتی  

kW kcal/h 

GNG 50 53.000 – 20.000 62 - 23 5.52 – 2.08 50-18 گلا طبیعی 

CB 85 85.000 – 35.000 100 - 41 8.85 – 4.17 50-18 گلا طبیعی 

GNG 90 110,000 - 50,000 128 - 58 11.95- 5.43 50-18 گلا طبیعی 

GNG 90A 155.000 – 65.000 180 - 76 16.15 – 6.77 50-18 گلا طبیعی 

GNG 90 /1 165,000 - 65,000 192 - 76 17.93- 7.06 50-18 گلا طبیعی 

GNG 90 /2 240,000 - 65,000 280 - 76 26.07- 7.06 50-18 گلا طبیعی 

 برق ورودی موتور گاز شیر برقی واحد کنترل مدل مشعل

GNG 50 G 790 1
2⁄  100W/2800 rpm AC/220V/50 HZ تک ضرب "

CB 85 G 790 1
2⁄  100W/2800 rpm AC/220V/50 HZ تک ضرب "

GNG 90 G 790 1
2⁄  125W/2800 rpm AC/220V/50 HZ تدايجی  "

GNG 90A G 790 1" 175 تدايجیW/2800 rpm AC/220V/50 HZ 

GNG 90 /1 G 790 1" 175 تدايجیW/2800 rpm AC/220V/50 HZ 

GNG 90 /2 G 790 1" 240 تدايجیW/2800 rpm AC/220V/50 HZ 
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 :احتراق نمودار
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 معرفی اجزاء مشعل:
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 اصول و دستورالعمل نصب مشعل به ديگ:

 فلنچ مربوط به مشعل را با فلنچ درب ديگ تطبیق دهید. -0

با پیچ و مهره آنرا روی درب ديگ نصب نمائید. جهت جلوگیری از انتقال  فلنچ را در محل خود قرار داده و -2

 حرارت به بدنه مشعل حتماً از واشر نسوز استفاده شود. 

 مشعل را در جای خود قرار دهید و پیچ های مربوط به فلنچ را با آچار آلن محکم کنید. -3

الً در مرکز فلنچ نصب شود زيرا در دقت شود که پیچ های آلن درست در محل خود قرار گیرد تا مشعل کام

ب ب و نیز آسیغیراينصورت باعث انحراف شعله و برخورد آن با بدنه ديگ می شود که نتیجه آن شعله نامناس

 .ديدن ديگ خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الکترود یون
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 ارتباط مشعل گازسوز به لوله کشی گاز:

دقتتت شتتود کتته لولتته کشتتی گتتاز مطتتابق استتتاندارد انجتتام شتتده باشتتد و در فاصتتله مناستتبی از       -0

 ديگ قرار داشته باشد. 

طول  بتوان با يک شیلنگ بهمحل نصب شیر گاز بايد به گونه ای باشد که اوالً فاصله آن تا مشعل زياد نباشد و  -2

حمت در نصب و يا به حدی کوتاه نباشد که باعث مزا. ثانیاً لوله گاز را به مشعل ارتباط داد متر 1.5-1  حداکثر

 .تعمیر مشعل گردد

جهت حفاظت مشعل در برابر ناخالصی ها، الزم است بعد از شیر دستی گاز فیلتر نصب شود. فیلتر بکار گرفته  -3

 شده در مسیر گاز از نوع غیرفلزی و قابل شستشو می باشد.

لتته کشتتی کتترده و بتته کمتتک کتتف صتتابون تمتتام  ، گتتاز را وارد شتتبکه لوبعتتد از انجتتام مراحتتل فتتوق -4

 قسمت ها را نشت يابی نمايید. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

صنعتی گرم ایران گروه تولیدی و  

 

12 Ver: 1.0 

 

 اهنمای نصب و راه اندازیر

 لوازم و نقشه خط سوخت:

 تجهیزات خط سوخت مشعل 

 نام قطعه رديف

 (2/1"شیر توپی  )شیر ا تی گلا  0*

 (2/1") عیلتر گلا 2*

 بنتر  ع لا گلا 3

 **ايمنی شیر 4

 شیربرقی گلا 5

  ودخ پلش گلای 6

 بنتر  ع لا  وا 1

  واا یعن  8
 (*تعهد خريدار)

 

ل  مل ن ی ب پس ااوط رباا دط گلا ل عز شیر ايمنی قراا گیرا. اين لوضوش و  زين   لی للطلبق ا تلعدااائ بليد * *

 اعمل  لی شوا. یل تر
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  رتباط مشعل گازسوز به شبکه برق:ا

سیم کشی داخل مشعل در کارخانه انجام شده و الزم است سیم های فاز، نول و ارت مطابق نقشه به ترمینال های  

 مشخص شده روی پايه رله نصب شود . 

 نمودار سیم کشی و جزئیات ترتیب عملکرد جعبه کنترل:

 

 

 

 

 

 

 

   

        

عالمت 

 اختصاری

عالمت  توضیح

 اختصاری

 توضیح

HS بلید برق اصلی Z  تراعسفوالر جرق 

GW  ويیچ بنتر  ع لا 

 گلا

M الکترولوتوا عن  واا ی 

ST ترلو تلا حد LW ويیچ بنتر  ع لا  وا  

RT ترلو تلا ايمنی V1.V2 1و9شیربرقی گلا 

IS  يو کشکلا  لا شعل() SA کشکلا  لا دطل 
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 اصول راه اندازی و تنظیم مشعل های گازسوز:       

 لوله کشتی مطمتئن شتويد و چنانچته احتمتال وجتود هتوا را در لولته کشتی متی دهیتد             گاز در از وجود

 لوله ها را هواگیری کنید. دقت کنید که گاز در فضای موتورخانه پخش نشود. 

 اتصتاالت  در نشتتی  عتدم  از و کنیتد  يتابی  نشتت  صتابون  کتف  بتا  را مشتعل  گتاز  خط به مربوط اتصاالت 

 .نمايید حاصل اطمینان

 رق را بررسی نموده و از وجود فاز، نول و ارت در تابلو مطمئن شويد.مدار ب 

 تنظیم درجه حرارت آن مطمئن شويد وستات وکاز نصب صحیح آ. 

             کنترل کننده فشار هوا و فشتار گتاز بترای عملکترد صتحیح مشتعل و بتاال بتردن ايمنتی مشتعل نصتب

 . نها را از مدار خارج نکنیدشده است. لطفاً به هیچ عنوان آ

 ه تنظتتیم شتتده استتت و دستتتکاری آن توستتط افتتراد غیتتر متخصتتص در امتتر   شتتیر برقتتی در کارخانتت

 و ممکن است باعث انفجار شود.میز بوده آمخاطره  تاسیسات

          در صورت نیاز به تغییر تنظیمات شیر برقی گاز حتما بته راهنمتای تنظتیم کته در پتی ايتن بختش  بیتان

بته بترای ايتن کتار استتفاده فرمايیتد هرگونته خرابتی يتا          شود توجه نموده و از سرويسکاران بتا تجر  می

عتتدم کتتارکرد صتتحیح مشتتعل ناشتتی از تغییتتر نادرستتت تنظیمتتات  شتتیر برقتتی مستتئولیتی را متوجتته 

در هر مورد توضیحات را بتا دقتت مطالعته فرمايیتد شتباهت ظتاهری شتیرهای برقتی          کارخانه نمی نمايد.

بکارببريتد.  ن آیست. هتر متدل شتیر برقتی را مطتابق دستتورالعمل ستازنده        ندلیل بر نحوه تنظیم مشابه 

 رج گرديده است.د Krom schroderشرکت در ادامه روش تنظیم شیر برقی  

          توجه: برابر استاندارد ملی هر مشعل گازی بايد يتک شتیربرقی ايمنتی داشتته باشتددر نتیجته ختط گتاز

شتتريان بتدلیل قیمتت بیشتتر تمتايلی بته خريتد بتا         شامل دو شیربرقی خواهد بود و متاسفانه عمتده م 

 اضافه می شود.تجهیزات کامل ندارند به همین علت شیرايمنی به عنوان اختیاری خريداری 
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 اهنمای نصب و راه اندازیر

 :دستور العمل تنظیم شیر برقی گاز

  کرومگاز تنظیم شیر برقی 

ديافراگم  جهشنیز مقدار گازعبوری و نهايی دارای قابلیت تنظیم حجم   Krom schroderشتتیرهای برقی  

باشد که در اينجا بطور جداگانه روش تنظیم هر کدام توضیح  برای عبور گاز می ،باز شدن لحظه اول در شیر 

 شود. داده می

 تنظیم دبی شیربرقی 

 :توضیح مهم 

برای تنظیم دبی شیر از پیچاندن کالهک فوقانی شیر به سمت چپ 

های  شکستن قسمتد. اين کار باعث يیفرما جدا خودداریراست يا 

به شرح زير می قابل تنظیم شیر خواهد شد. روش صحیح تنظیم 

 .باشد

 

 

ر گاز توانید مقدا در قسمتی که در شکل مشخص شده است به روش زير می با قرار دادن يک عدد آچار آلن

 عبوری از شیر را تنظیم کنید.

کاهش هر گاه آچار را در جهت موافق عقربه های ساعت بچرخانید باعث 

جريان گاز در شیر و اگر پیچ تنظیم را در خالف جهت عقربه های ساعت 

  .بچرخانید باعث افزايش جريان گاز در شیر خواهد شد
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 اهنمای نصب و راه اندازیر

  برای جهش اولیه: کورستنظیم 

ین شیر برقی( تا يک حد مشخص بصورت    بشیر برقی قادر است تا به محض دريافت فرمان )برقرار شدن بو   

جهش اولیه در شیر به مقدارضربه ای باز شده و از آن نقطه به بعد حرکت تدريجی داشته باشد. برای تنظیم    

 :ديیروش زير عمل نما

گردش در جهت عقربه های ساعت مقدار جهش اولیه  با

کاهش می يابد و با گردش در خالف جهت عقربه های ساعت 

افزايش می يابد. برای مالحظه اثر اين تنظیم به  مقداراين 

 نگاه کنید.شکل زير

 تنظیم سرعت باز شدن شیر برقی:

ندرت نیاز به تغییر دارد به الک شده است و  *** اکیدا دقت نمايید اين پیچ در محل کارخانه سازنده تنظیم و

ذا ل عملکرد تدريجی شیر برقی خواهد شد..باز کردن يا بستن  بیش از حد پیچ باعث صدمه غیر قابل جبران به 

 ن خودداری فرمايید. آ دلیل از دستکاری بی

يابد و با چرخاندن پیچ در جهت   سرعت باز شدن شیر کاهش می  ،با چرخاندن پیچ درجهت عقربه های ساعت 

 سرعت باز شدن افزايش می يابد. ،مخالف عقربه های ساعت
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 اهنمای نصب و راه اندازیر

 :راه اندازی سريع

  ست دکمه روی رله را ا مشعل در مسیر سوخت و برق نصب شده است، جهت راه اندازی مشعل کافیدر حالتی که

 فشار دهید تا مشعل راه اندازی گردد.

 ست برق آن قطع گردد.ا جهت خاموش نمودن مشعل کافی 

 :نکات ضروری در نگهداری و کاربرد مشعل

  شود و در صورت لزوم، ديگ و مسیر دودکش را قبل از نصب مشعل از تمیز بودن دودکش و ديگ، اطمینان حاصل

 شستشو دهید. نصب کالهک ضد باد الزامی است.

 د ديگ قرار گرفته باش شود. بايد دقت شود واشر نسوز بین فالنچ و اتصال مشعل به ديگ بوسیله فالنچ انجام می

 های مغزی آلنی فالنچ محکم شود. سپس مشعل داخل فالنچ قرار داده شده، بوسیله پیچ

 .دقت شود مشعل کامال افقی و تراز نصب شود 

 هنگام کار با  ید بطوريکه اجسام سبک و گرد و خاکيقبل از راه اندازی، موتورخانه و محل نصب را کامال تمیز نما

 مشعل به داخل آن وارد نشود.

 .محل نصب بايد مجهز به دريچه ورود هوای تازه برای تامین هوای مورد نیاز مشعل باشد 

 شیر برقی با کیفیت مناسب استفاده شود و فیلتر گاز در مسیر آن نصب ازد مشعلهای گازسوز با توجه به سايز در مور

متر توصیه نمیشود و برای رساندن گاز به مشعل از لوله فوالدی مخصوص  5/0گاز با طول بیش از  لولهگردد. استفاده از 

 ید.ياستفاده نمانیز میتوان استفاده کرد. برای تست نشتی از کف صابون 

 .نصب شیر دستی قطع و وصل جريان گاز در مسیر اتصال مشعل الزامی است 

 .در مسیر اتصال برق وجود فیوز جهت حفاظت در مقابل اتصال کوتاه الزامی است 

 .نصب ترموستات در مسیر برق مشعل ضروری است 

  کابل به مشعل و به فاز رله متصل گردد.پس از حصول اطمینان از اجرای صحیح موارد فوق، جريان برق به وسیله 

  ثانیه مشعل ريست می شود.  31مشعل پس از  ،نصب معکوس برقدر صورت 
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 اهنمای نصب و راه اندازیر

 ید.يتوانید با توجه به حجم محفظه احتراق ديگ مقدار گاز ورودی را تنظیم نما های گازسوز می در مورد مشعل 

  کنترل کرده از احتراق صحیح مشعل اطمینان حاصل پس از احتراق کیفیت شعله را از طريق دريچه ديد پشت مشعل

 کنید.

 .برای اطمینان از عملکرد صحیح مشعل چندين مرتبه مشعل را روشن و خاموش کنید 

 باشد. احتراق خوب فاقد دود و بو می 

  ضمن پرهیز از قراردادن مواد قابل اشتعال در نزديکی مشعل و ديگ جهت رعايت موارد ايمنی کپسول اطفاء حريق

 ر محل نصب شود.د

 به همراه يک شیر تک کیلو کالری در ساعت به صورت تک شیر تدريجی  111/551های گاز سوز تا ظرفیت  مشعل

 شود. عمل تنظیم هوا بصورت دستی انجام می و بودهضرب ايمنی 

  .شیر دوم نقش ايمنی را ايفا می کند که در مواقع اضطراری مسیر گاز را می بندد 

  نصب شده روی مشعل گازسوز تدريجی بوده و حجم گاز به آرامی افزايش می يابد.حجم گاز با بازشدن شیر برقی

 توجه به نوع ديگ و ظرفیت آن بايد تنظیم گردد.

 شود. صورت استاندارد بر اساس فشار گاز شهری تنظیم میه مشعلهای گاز سوز در کارخانه ب 

 .تنظیم اولیه کنترل هوا نبايد تغییر نمايد 

 هوای ورودی به مشعل بايد در حد نیاز باشد و تغذيه بیش از حد هوا موجب افت راندمان، افزايش سر و  تنظیم حجم

 شود. صدا و کاهش دمای احتراق مشعل می

 بر اجرای صحیح موارد اعالم شده نظارت  و حتما از سرويسکاران مجرب استفاده نموده برای نصب و راه اندازی مشعل

برای هرکدام  Balancer) (مشعل همزمان از يک خط لوله تغذيه می شوند نصب باالنسر چنانچه دو يا چند نمايید.

 ضروری است که افت فشار گاز را تقسیم نمايد.

   توضیح: در مواردی که دو مشعل کار می کنند چنانچه مشعل دوم زمان کار خاموش شود می بايست پرشر سويیچ

د و رفع خواهد ش رشکل با نصب باالنسممتر از ظرفیت برقرار شود. اين گاز را کاهش داد تا پايداری شعله به میزان ک

 .يط خاص و کوتاه مدت توصیه می شودبرای شرا

 



 

 

 

صنعتی گرم ایران گروه تولیدی و  

 

19 Ver: 1.0 

 

 اهنمای نصب و راه اندازیر

 : نمودار عیب يابی 
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 اهنمای نصب و راه اندازیر
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 اهنمای نصب و راه اندازیر

 يلاااشخ
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